
 

Polskie Towarzystwo Historyczne       

 
Komitet Okręgowy Olimpiady Historycznej w Warszawie zaprasza do udziału w 

XLXIX Olimpiadzie Historycznej 
Wszelkie informacje na ten temat znajdziecie na stronach: 

http://liceum.olimpiadahistoryczna.pl/ 

http://tmh.org.pl/page/olimpiada-historyczna 

Komitet Okręgowy zaprasza na cotygodniowe spotkania Olimpijczyków połączone  

z wykładami, dyskusją i bieżącymi informacjami. Pierwsze spotkanie w środę,  

7 września, o godz. 17. Rynek Starego Miasta 29/31, Sala Lelewelowska, II piętro. 

Wykłady dla Olimpijczyków i maturzystów, Rynek Starego Miasta 29/31, II 
piętro, sala Lelewelowska; Zapraszamy również Państwa Nauczycieli ! 
 7 września, środa, g. 17.00, prof. dr hab., Piotr Węcowski, Życie dworskie w 

czasach Jagiellonów, informacja o zasadach Olimpiady 

 14 września, środa, g. 17.00, prof. dr hab. Michał Kopczyński, Farmacja, 

przemysł i upadek z wieży z kości słoniowej – opowieść o zmieniających się 

warunkach innowacji. 

 21 września, środa, g. 17.00, dr hab. Jerzy Pysiak, Królowie poligloci – jakimi 

językami porozumiewali się średniowieczni władcy ze swoimi poddanymi. 

 28 września, środa, g. 17.00, prof. dr hab. Tadeusz Rutkowski, Polityka ZSRR  

wobec Polski w latach 1939-1943. 

 5 października, środa, g. 17.00, dr Roman Żuchowicz, Niegasnący śmiech 

bogów, gorzki śmiech ludzi. Co poczucie humoru mówi nam o starożytnych? 

                                                                                sekretarz Komitetu Okręgowego 

                                                                                           dr Tytus Izdebski 

Koordynatorem Olimpiady na terenie szkoły jest Pani 
Aneta Woźniak 
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